Voiprojektet startade 2004 och stödjer f n 50 föräldralösa barn
i staden Voi och dess omgivningar i sydöstra Kenya.
Barnen är i åldern 3-20 år och bor oftast hos någon äldre
släkting. Barnen får hjälp utifrån vart och ens behov, men framför
med skolkostnader och andra dagliga behov som mat, kläder och
medicin. Men det kan också handla om större insatser som t ex
ett helt hus om det finns behov av det.
En del av barnen bor inne i staden Voi, men de flesta
bor i byar runt omkring. Ett antal volontärer har
regelbunden kontakt med barnen i hemmen.

Bogesunds House har fått sitt namn efter
Bogesundsskolan som skänkt pengar till inköpet av
det hus som idag är basen för hela verksamheten. Det
fungerar som en samlingsplats för både barn och
vårdnadshavare. Här finns också möjlighet till
rådgivning och övernattning, samt litteratur, filmer med
mera om HIV/AIDS.
I Bogesunds House finns det dessutom en förskola
med närmare 50 barn från närområdet.

Gästhuset och farmen ligger strax utanför Voi och ska bli ett kunskaps- och
utvecklingscenter för de föräldralösa barnen och samhället omkring. Det kommer
förmodligen att på sikt ta över rollen från Bogesunds House som navet i
verksamheten. På farmen ska barnen kunna träffas och ha roligt och få viktiga
kunskaper i HIV/AIDS, ekologiskt jordbruk och mycket annat.
Odlingar, djurhållning, och enkel
produktion av något slag, ska bidra
till familjernas försörjning – och
dessutom skapa arbetstillfällen.
Gästhuset har övernattnings- och
samlingslokaler för uthyrning och
bidrar på så sätt till finansieringen av
programmet med de föräldralösa
barnen. Gästhuset invigdes i november 2013.
Verksamheten samordnas i Sverige av en styrgrupp inom EFS Brunnsnäskyrkan,
och i Voi av den lutherska kyrkan. Pengar som sätts in på pg 117688–2 går till de
föräldralösa barnens dagliga behov. Bg 673-7993 används för utvecklingen av
verksamheten på farmen.
Alla insamlade pengar går oavkortat till verksamheten i Voi.
Mer info på www.voiprojektet.se

